
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด  
 

1. ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

กิจกรรม การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ือหาสารทดแทนสารเฝ้าระวังและ      
                          สารที่มีพิษตกค้าง 
     กิจกรรมย่อย การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
3. ชื่อการทดลอง ศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดราสกุล  
                                Choanephora 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
     หัวหน้าการทดลอง     ธารทิพย ภาสบุตร 
     ผู้ร่วมงาน      ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี    

อภิรัชต์ สมฤทธิ์    
ทัศนาพร ทัศคร 
กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 

5. บทคัดย่อ   
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช ในการยับยั้งการเจริญของรา Choanephora 

cucurbitarum ด้วยวิธี poisoned food technique ในอาหาร PDA เป็นการทดสอบประสิทธิภาพสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ชนิด ได้แก่ propineb 70 % WP Iprodione 50% WP pyraclostrobin 25% 
W/V EC dicloran 75% WP carbendazim 50%  W/V SC difenoconazole 25%  WP triforine 
19% W/V EC และ mancozeb 80% WP ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 
100 ppm. ด าเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
พบว่า สาร dicloran75% WP, triforine 19% W/V EC iprodione 50% WP, pyraclostrobin 25% 
W/V EC และ difenoconazole 25% W/V EC ที่ระดับความเข้มข้น 10 ppm. มีประสิทธิภาพดี 
สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา C. cucurbitarum ได้ 66.80, 38.20, 45.70, 45.62 และ 69.82 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคเน่าเปียก
พริกในแปลงทดลอง ท าการทดลอง 2 แปลงทดลอง แปลงทดลองที่ 1 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และแปลง
ทดลองที่ 2 อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2558 วางแผนการทดลอง
แบบ RCB 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีพ่นสาร triforine 19% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิ ตร กรรมวิธี พ่ นสาร iprodione 50%  WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า  20 ลิ ตร กรรมวิธี พ่ นสาร 
difenoconazole 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร pyraclostrobin 
25% W/V อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ ทั้ง 2 แปลงทดลองให้ผลสอดคล้องกัน โดย



พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พริกมีระดับการเกิดโรคเน่า
เปียกต่ ากว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร difenoconazole 25% W/V EC 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร , pyraclostrobin 25% W/V อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร , 
iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ triforine 19% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร ทุกกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช พริกมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า  

 
ค าค้น : Choanephora cucurbitarum โรคเน่าเปียกพริก 
Abstract 

Efficiency tests to inhibit the mycelium growth of Choanephora cucurbitarum 
using poisoned food technique on PDA medium of 8 fungicides; propineb 7 0  %  WP 
Iprodione 50% WP, pyraclostrobin 25% W/V EC, dicloran 75% WP, carbendazim 50% W/V 
SC, difenoconazole 25% WP, triforine 19% W/V EC and mancozeb 80% WP diluted to 10 
20 30 40 50 60 70  80  90  and 100 ppm. were evaluated in the laboratory of Plant 
Pathology Group, Plant Protection Research and Development Office. A result revealed 
that dicloran75% WP, triforine 19% W/V EC, iprodione 50% WP, pyraclostrobin 25% W/V 
EC and difenoconazole 25%  W/V EC showed the best inhibition percentage of 66 .80 , 
38.20 , 45.70 , 45.62 and 69.82 respectively. Efficiency tests of 5 fungicides to control a 
severity level of chili wet rot symptom were conducted in 2 experimental sites at Tha 
Muang and Tha Maka district, Kanchanaburi provinces between September to November 
2558. Each experiments was plotted as randomized complete block design (RCBD) with 4 
replications and 6 treatments, comprised of triforine 19%  W/V EC 20  ml./water 20  l., 
iprodione 50% WP 30 gm../water 20 l. difenoconazole 25% W/V EC 20 ml./water 20 l., 
pyraclostrobin 25%  W/V 15 ml./water 20 l., dicloran 75%  WP 30 gm./water 20 l. and 
non-fungicide spraying treatment. Results in 2 experimental sites showed a similarity that 
dicloran 75%  WP 30 gm./water 20  l. exhibited the best efficacy in controlling wet rot 
disease of chili and showed significantly better efficacy compared to treatments of 
triforine 1 9 %  W/V EC 2 0  ml./water 2 0  l., iprodione 5 0 %  WP 3 0  gm../water 2 0  l. 
difenoconazole 25% W/V EC 20 ml./water 20 l., pyraclostrobin 25% W/V 15 ml./water 20 
l. All treatments of fungicide spraying exhibited significantly better efficacy compared to 
non-fungicide spraying treatment. 

 
Keywords: Choanephora cucurbitarum, chili wet rot disease 



6. ค าน า  
โรคเน่าเปียก (wet rot) หรือโรคดอกและยอดเน่าของพริกจัดเป็นโรคที่มีความส าคัญสาเหตุเกิด

จากเชื้อรา Choanephora cucurbitarum อาการของโรคเกิดที่ตาดอก ดอก ยอดอ่อนและผลอ่อน ท า
ให้เนื้อเยื่อเน่าแฉะกลายเป็นสีน้ าตาลด า ส่วนผลพริกที่เชื้อเข้าท าลายจะช้ า เน่า และร่วงหล่น สามารถ
สังเกตเห็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อที่บริเวณเน่าด าได้ด้วยตาเปล่าเป็นขนสีเทาใส และส่วนปลายจะเป็นตุ่มสี
ด า เกษตรกรเรียกโรคนี้ว่า “โรคราขนแมว” เมื่ออาการรุนแรงมากบริเวณที่เชื้อท าลายจะแห้งด าลุกลาม
ไปตามก่ิง ท าให้กิ่งแห้งหักพับ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลง โรคนี้จะพบระบาดในช่วงที่ฝนตกชุก
และอากาศมีความชื้นสูง การตัดแต่งและเก็บกิ่งหรือยอดที่แสดงอาการโรคออกจากแปลงเผาท าลายจะ
ช่วยลดแหล่งแพร่เชื้อ ถ้าอากาศร้อนและไม่มีฝนการระบาดของโรคอาจจะหยุดไปได้ และยังไม่มีรายงาน
การทดลองเกี่ยวกับการป้องกันก าจัดโรคนี้โดยสารป้องกันก าจัดโรคพืชในประเทศไทย  เนื่องจากในอดีต
การระบาดของเชื้อจะพบเป็นครั้งคราวและไม่ค่อยสม่ าเสมอ (ศศิธร,  2545 ; อรพรรณและจุมพล, 2550) 
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกพืชมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้พบการระบาดของโรคเน่า
เปียก (wet rot) หรือโรคดอกและยอดเน่าของพริกมากขึ้น ซึ่งเมื่อพืชเป็นโรคแล้วจะเกิดการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และมีปัญหาในการป้องกัน
ก าจัดเพราะระบบปลูกพืชเป็นพ้ืนที่แปลงใหญ่ท าให้ไม่สามารถท าการตัดแต่งและเก็บกิ่งหรือยอดที่แสดง
อาการโรคออกจากแปลงเผาท าลายได้ มีรายงานการใช้สารป้องกนก าจัดโรคพืช triforine 10% W/V EC 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, thiabendazole 40% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร กับโรคเน่า
เปียกหน่อไม้ฝรั่ง (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, มปป ) dicloran 8% DP อัตรา 124-250 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตรกับโรคเน่าเปียกถั่วลันเตา (อรพรรณ, 2552) เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับสารป้องกันก าจัดโรคพืชใน
การป้องกันก าจัดรา Choanephora cucurbitarum สาเหตุโรคเน่าเปียกหรือโรคดอกและยอดเน่าของ
พริกยังมีน้อยเกินไป ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด ว่ามี
ชนิดใดบ้างที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดรา Choanephora cucurbitarum สาเหตุโรคเน่าเปียก
หรือโรคดอกและยอดเน่าของพริกเพ่ือแนะน าเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป 

       

7. วิธีด าเนินการ 
-     อุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างโรคพืช  
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้อรา  
3. อาหารเลี้ยงเชื้อรา  
4. กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง ตู้เขี่ยเชื้อ  
5. สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ใช้ทดสอบ 
6. แปลงปลูกพริก 
7. เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าพริก 
8. ป้าย ปากกาเขียนป้าย 



 
- วิธีการ 
1. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อการเจริญของรา  Choanephora 

cucurbitarum ในห้องปฏิบัติการ  
การเตรียมรา Choanephora cucurbitarum 

เก็บตัวอย่างพริกที่เป็นโรคเน่าเปียก (wet rot) จากแปลงปลูกพืชของเกษตรกร เพ่ือให้ได้
เชื้อที่ใหม่และยังคงความรุนแรง ตรวจดูลักษณะทางสัณฐานภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แยกเชื้อให้บริสุทธิ์ ตัด
ชิ้นวุ้นบริเวณปลายเส้นใยของรา น ามาเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 
เพ่ือน าไปทดสอบต่อไป 
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อการเจริญของรา C. cucurbitarum บนอาหารเลี้ยง
เชื้อ โดยวิธี poisoned food technique 
แบบและวิธีการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 ซ้ า 9 กรรมวิธี ได้แก่ 

กรรมวิธีที ่1 propineb 70% WP    
กรรมวิธีที ่2 iprodione 25% W/V EC    
กรรมวิธีที ่3 pyraclostrobin 25% W/V EC   
กรรมวิธีที ่4 difenoconazole 25% W/V EC   
กรรมวิธีที ่5 triforine 19% W/V EC    
กรรมวิธีที ่6 dicloran 75% WP 
กรรมวิธีที ่7 mancozeb 80% WP 
กรรมวิธีที ่8 carbendazim 50% W/V SC 
กรรมวิธีที ่9 กรรมวิธีเปรียบเทียบ (กรรมวิธีผสมน้ าเปล่า)  

เตรียมอาหาร PDA ใส่หลอดทดลอง หลอดละ 9 มิลลิลิตร น าไปนึ่ง่่าเชื้อที่ความดัน 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที เมื่อน าออกจากหม้อนึ่งความดันแล้ว น า
หลอดอาหารแช่ในน้ าอุ่น 60 องศาเซลเซียส ดูดสารละลายสารเคมีจาก stock ที่เตรียมไว้ ปริมาตร 1 
มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดอาหาร PDA เขย่าให้อาหารและสารป้องกันก าจัดโรคพืชผสมกันดีด้วยเครื่อง 
vortex mixer เทอาหารที่มีสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่ระดับความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90 และ 100 ppm. ลงในจานเลี้ยงเชื้อ ระดับความเข้มข้นละ 5 ซ้ า ส่วนกรรมวิธีเปรียบเทียบใช้น้ า
กลั่นนึ่ง่่าเชื้อ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับอาหาร PDA เมื่อผิวหน้าอาหารแห้ง วางชิ้นวุ้นที่มีรา C. 
cucurbitarum ที่เตรียมไว้มาวางตรงกลางจานอาหาร แล้ววางจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิ 25-27 
องศาเซลเซียส บันทึกผล โดยวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของรา เมื่อเชื้อในกรรมวิธีเปรียบเทียบเจริญ
เต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ น าค่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีที่วัดได้มาค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
การเจริญของเส้นใย โดยใช้สูตร 

 



เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใย = (A-B) / A x 100 
A = ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางการเจริญของราบนอาหารที่ผสมน้ าเปล่า (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 
B = ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางการเจริญของราบนอาหารที่ผสมสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 

2. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคเน่าเปียกพริกที่เกิด
จากรา C. cucurbitarum ในเรือนปลูกพืชทดลอง/แปลงทดสอบ  

     แบบและวิธีการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที ่1 พ่นสาร triforine 19% W/V EC  อัตราการใช้ 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่2 พ่นสาร iprodione 50% WP   อัตราการใช้ 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่3 พ่นสาร difenoconazole 25% W/V EC  อัตราการใช้ 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่4 พ่นสาร pyraclostrobin 25% W/V EC อัตราการใช้ 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่5 พ่นสาร dicloran 75% WP   อัตราการใช้ 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่6 กรรมวิธีเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า)  
 
การปลูกพืชทดสอบ  

   เพาะกล้าพริกพันธุ์จินดาในกระบะเพาะหรือซื้อต้นกล้าพริกพันธุ์จินดา เมื่อกล้าพริกอายุได้ 30 
วัน ท าการคัดเลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงเข้าท าลาย ย้ายปลูกในกระถาง ใช้
กระถางเป็นซ้ า 1 ต้นต่อ 1 กระถาง  

 
การปลูกเชื้อ C. cucurbitarum สาเหตุโรคบนพืชทดสอบ 

 เตรียมสารแขวนลอยสปอร์โดยน ารา C. cucurbitarum มาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นล้างสปอร์บนผิวหน้าอาหารด้วยน้ ากลั่นที่นึ่ง่่าเชื้อแล้ว น ามา
รวมกัน น าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าความเร็ว 100 รอบต่อนาที นาน 20 นาที เพ่ือให้สปอร์กระจายออก
จากกันอย่างสม่ าเสมอ ตรวจนับสปอร์ด้วย haemacytometer พ่นสปอร์แขวนลอยของราที่เตรียมไว้บน
พืชทดสอบที่เตรียมไว้ คลุมด้วยถุงพลาสติกใสเพ่ือให้พืชได้รับความชื้นสูง หลังจากนั้น 24 ชั่ วโมงเปิด
ถุงพลาสติก  
การทดสอบสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดรา C. cucurbitarum บนพืชทดสอบ 

พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชเมื่อเริ่มพบอาการของโรค โดยท าการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชทุก 
5 วัน อย่างน้อย 4 ครั้งหรือตามความเหมาะสม  
การประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคและความรุนแรงของโรค 

ประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคและความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทุกครั้ง และประเมินหลังพ่น
สารครั้งสุดท้าย 5 และ 10 วัน โดยแบ่งระดับการเกิดโรคเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 1 ต้นพืชไม่แสดงอาการเป็นโรค 



 ระดับ 2 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 1-10 เปอร์เซ็นต ์
  ระดับ 3 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 11-25 เปอร์เซ็นต ์
  ระดับ 4 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 26-50 เปอร์เซ็นต ์
  ระดับ 5 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 51-75 เปอร์เซ็นต ์
  ระดับ 6 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 76-100 เปอร์เซ็นต ์
 

3. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคเน่าเปียกพริกที่เกิด
จากรา C. cucurbitarum ในแปลงทดลอง  

     แบบและวิธีการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี  
กรรมวิธีที ่1 พ่นสาร triforine 19% W/V EC  อัตราการใช้ 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่2 พ่นสาร iprodione 50% WP  อัตราการใช้ 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่3 พ่นสาร difenoconazole 25% W/V EC  อัตราการใช้ 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่4 พ่นสาร pyraclostrobin 25% W/V EC อัตราการใช้ 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่5 พ่นสาร dicloran 75% WP  อัตราการใช้ 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่6 กรรมวิธีเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า)  

การเตรียมต้นกล้าพริก 
เพาะกล้าพริกพันธุ์จินดาในกระบะเพาะหรือซื้อต้นกล้าพริกพันธุ์จินดา เมื่อกล้าพริกอายุได้ 30 

วัน ท าการคัดเลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงเข้าท าลายปลูกในแปลงทดลองที่ส ารวจ
แล้วว่าเคยมีโรคเน่าเปียกระบาดสม่ าเสมอ ใช้ระยะปลูก 30 x 50 เซนติเมตรหรือตามวิธีการของเกษตรกร 

การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดรา C. cucurbitarum ในแปลง
ทดลอง       
  พ่นสารทดสอบตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยเริ่มพ่นครั้งแรกเมื่อพบการระบาดโรค พ่นสารทุก 5 วัน 
อย่างน้อย 4 ครั้งหรือตามความเหมาะสม  

 วิธีการประเมินโรค  
 ประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคและความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสารทุกครั้ง และหลังพ่นสารครั้ง
สุดท้าย 5 และ 10 วัน โดยสุ่มประเมินจากต้นพริกจ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย โดยแบ่งระดับการเกิดโรค
เป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 1 ต้นพืชไม่แสดงอาการเป็นโรค 
 ระดับ 2 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 1-10 เปอร์เซ็นต ์
 ระดับ 3 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 11-25 เปอร์เซ็นต ์

  ระดับ 4 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 26-50 เปอร์เซ็นต ์
  ระดับ 5 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 51-75 เปอร์เซ็นต ์
  ระดับ 6 ต้นพืชแสดงอาการเป็นโรค 76-100 เปอร์เซ็นต ์



การบันทึกข้อมูล  
บันทึกสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขณะท าการทดลองเท่าที่ท าได้ บันทึกผลกระทบต่อ

พืชถ้ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น และท าการวิเคราะห์ต้นทุนการใช้สารและวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้วิธี
ทางสถิติท่ีเหมาะสม 
- เวลาและสถานที่ เริ่มต้น เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 สิ้นสุด เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

      สถานที่ท าการทดลอง ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
               กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 

                                  แปลงทดลอง จ.กาญจนบุรี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อการยับยั้งการเจริญของรา Choanephora 

cucurbitarum ในห้องปฏิบัติการ  
ผลการทดสอบ พบว่า สารป้องกันก าจัดโรคพืช dicloran75% WP triforine 19% W/V EC 

iprodione 50% WP pyraclostrobin 25% W/V EC difenoconazole 25% W/V EC มีประสิทธิภาพ
ดีที่ระดับความเข้มข้น 10 ppm. สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา C. cucurbitarum ได้ 66.80, 
38.20, 45.70, 45.62 และ 69.82 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) จึงคัดเลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืช
ทั้ง 5 ชนิดเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคเน่าเปียกพริกที่เกิดจากรา C. cucurbitarum 
ต่อไป  

 
2. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในเรือนปลูกพืชทดลอง  
  การทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดโรคในเรือนปลูกพืชทดลอง ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยรา C. cucurbitarum ในห้องปฏิบัติการ พบว่า เมื่อปลูกพริกในเรือนทดลองและท าการ
ปลูกเชื้อรา C. cucurbitarum ให้กับต้นพริกในโรงเรือน ต้นพริกไม่เกิดโรค เนื่องจากสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิ ความชื้นไม่เหมาะสม ท าการแก้ไขโดยปลูกพริกในแปลงทดลอง เมื่อต้นพริกอายุได้ 2 เดือน ท า
การปลูกเชื้อรา C. cucurbitarum เมื่อพริกเริ่มแสดงอาการของโรค ประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคและ
ความรุนแรงของโรคก่อนพ่นสาร แล้วพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชคัดเลือกสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
triforine 19% W/V EC, iprodione 50% WP, difenoconazole 25% W/V EC, pyraclostrobin 
25% W/V EC และ dicloran 75% WP ตามกรรมวิธีที่ก าหนด พบว่ากรรมวิธีที่พ่นน้ าเปล่าและทุก
กรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ต้นพริกแสดงอาการโรคไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากช่วงที่ท า
การทดสอบมีฝนเว้นช่วง ปริมาณฝนน้อย ความชื้นในอากาศน้อยเกินไปไม่เหมาะต่อการเจริญของรา
สาเหตุโรค โรคที่เกิดขึ้นไม่พัฒนาท าให้ไม่เห็นความแตกต่าง จึงเปลี่ยนไปท าการทดลองกับต้นพริกที่ปลูก
ในแปลงปลูกของเกษตรกรที่พบโรค พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชต้นพริกแสดงอาการ
โรคน้อยกว่ากรรมวิธีที่พ่นน้ าเปล่า แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีไม่เห็นความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ



เนื่องจากช่วงที่ท าการทดสอบ ต้นพริกอายุมากเกินไป เมื่อเป็นโรคแล้วกิ่งจะแห้งตาย ต้นพริกโทรมและไม่
แตกกิ่งก้านใหม่ ประกอบกับสภาพอากาศแห้ง มีความชื้นน้อย ท าให้ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างกรรมวิธี
ที่ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 
3. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการป้องกันก าจัดโรคเน่าเปียกพริกที่เกิดจาก

รา Choanephora cucurbitarum ในแปลงทดลอง  
    เริ่มพบการระบาดของโรคที่แปลงปลูกพริกพันธุ์จินดาในเดือนกันยายน 2558  
    แปลงทดลองท่ี 1 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ตารางที ่2) 
ก่อนพ่นสารครั้งที ่1 

พบว่า ทุกกรรมวิธีมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกอยู่ระหว่าง 3.06-3.09 ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ 
ก่อนพ่นสารครั้งที ่2 

พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร triforine 19% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, iprodione 50% 
WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, 
pyraclostrobin 25% EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกอยู่ระหว่าง 3.08 - 3.10 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ต่ ากว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ทีม่ีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 3.19 
ก่อนพ่นสารครั้งที ่3 

พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร triforine 19% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, iprodione 50% 
WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, 
pyraclostrobin 25% EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกอยู่ระหว่าง 3.08 - 3.09 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ต่ ากว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 3.13 
ก่อนพ่นสารครั้งที ่4 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 3.49 กรรมวิธีพ่นสาร 
dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.59 ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร triforine 19% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ที่มีระดับการเกิดโรคเน่า
เปียก 2.68 แต่ต่ ากว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร iprodione 50% WP 
อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ pyraclostrobin 25% EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ที่มี
ระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.93 และ 2.85 ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร difenoconazole 25% EC 
อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.75 ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี
พ่นสาร triforine 19% EC 
ก่อนพ่นสารครั้งที ่5 



พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 4.06 กรรมวิธีพ่นสาร 
dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.43 ต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร pyraclostrobin 25% EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร triforine 19%  EC อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ที่มีระดับการเกิดโรค
เน่าเปียก 2.55 2.68 2.62 และ 2.91 ตามล าดับ 
หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 5 วัน  

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 4.36 กรรมวิธีพ่นสาร 
dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.41 ต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร pyraclostrobin 25% EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร triforine 19%  EC อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ที่มีระดับการเกิดโรค
เน่าเปียก 2.55 2.60 2.67 และ 2.91ตามล าดับ 
หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 10 วัน  

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 4.71 กรรมวิธีพ่นสาร 
dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.41 ต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร pyraclostrobin 25% EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร triforine 19%  EC อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ที่มีระดับการเกิดโรค
เน่าเปียก 2.55 2.60 2.68 และ 2.91 ตามล าดับ 

 
    แปลงทดลองท่ี 2 อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี (ตารางที ่3) 
ก่อนพ่นสารครั้งที ่1 

พบว่าทุกกรรมวิธีมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกอยู่ระหว่าง 3.01-3.04 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
ก่อนพ่นสารครั้งที ่2 

พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร triforine 19% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, iprodione 50% 
WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, 
pyraclostrobin 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกอยู่ระหว่าง 3.01 - 3.03 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ต่ ากว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 3.14  



ก่อนพ่นสารครั้งที ่3 
พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร triforine 19% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, iprodione 50% 

WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร, difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, 
pyraclostrobin 25% EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกอยู่ระหว่าง 3.01 - 3.03 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ต่ ากว่า
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 3.20  
ก่อนพ่นสารครั้งที ่4 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 3.36 กรรมวิธีพ่นสาร 
dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.59 ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร triforine 19% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ที่มีระดับการเกิดโรคเน่า
เปียก 2.68 แต่ต่ ากว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร pyraclostrobin 25% 
EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ที่มีระดับการ
เกิดโรคเน่าเปียก 2.75  2.85 และ 2.93 ตามล าดับ 
ก่อนพ่นสารครั้งที ่5 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก  4.03 กรรมวิธีพ่นสาร 
dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.41 ต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร pyraclostrobin 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร กรรมวิธีพ่นสาร 
triforine 19% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ กรรมวิธีพ่นสาร iprodione 50% WP อัตรา 
30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.55  2.60 2.66 และ 2.91 ตามล าดับ 
หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 5 วัน 

พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก  4.24 กรรมวิธีพ่นสาร 
dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.41 ต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร pyraclostrobin 25%  EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร triforine 19%  EC อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  ที่มีระดับการเกิดโรค
เน่าเปียก 2.55  2.61 2.68 และ 2.91ตามล าดับ 
หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 10 วนั 



พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชมีระดับการเกิดโรคเน่าเปียกต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่า ที่มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก  4.24 กรรมวิธีพ่นสาร 
dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีระดับการเกิดโรคเน่าเปียก 2.41 ต่ ากว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร difenoconazole 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร pyraclostrobin 25%  EC  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร triforine 19%  EC อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  ที่มีระดับการเกิดโรค
เน่าเปียก 2.55 2.60 2.68 และ 2.91 ตามล าดับ 
  ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ต้นพริกมีการแตกยอดใหม่ ใบสมบูรณ์ การประเมิน
ระดับการเกิดโรคจึงได้ค่าที่ลดลง แตกต่างจากกรรมวิธีที่พ่นน้ าเปล่าที่พบว่าต้นที่เป็นโรคกิ่งแห้งตาย ไม่มี
การแตกยอดใหม ่ระดับการเกิดโรคจึงเพ่ิมข้ึน   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา 

Choanephora cucurbitarum ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ชนิด ได้แก่ 
propineb 70 % WP, Iprodione 50% WP, pyraclostrobin 25% W/V EC, dicloran 75% WP, 
carbendazim 50% W/V SC, difenoconazole 25% WP, triforine 19% W/V EC และ mancozeb 
80% WP พบว่า สารป้องกันก าจัดโรคพืช dicloran75% WP triforine 19% W/V EC iprodione 50% 
WP, pyraclostrobin 25% W/V EC และ difenoconazole 25% W/V EC มีประสิทธิภาพดีที่ระดับ
ความเข้มข้น 10 ppm. สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา C. cucurbitarum ได้ 66.80, 38.20, 
45.70, 45.62 และ 69.82 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช ในการป้องกันก าจัดโรคเน่าเปียกพริกในแปลง
ทดลอง พ่นสาร triforine 19% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, สาร iprodione 50% WP 
อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สาร difenoconazole 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
สาร pyraclostrobin 25% W/V อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร สาร dicloran 75% WP อัตรา 30 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และพ่นน้ าเปล่า (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) พ่นทุก 5 วัน 5 ครั้งพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร 
dicloran 75% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สามารถป้องกันก าจัดโรคเน่าเปียกพริกได้ดีที่สุด 
รองลงมาได้แก่ difenoconazole 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, pyraclostrobin 
25% W/V อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร, iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ 
triforine 19% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ตามล าดับ 

การทดลองนี้ด าเนินการทดลองในปีที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ปริมาณน้ าฝนน้อย การระบาดของโรค
เกิดขึ้นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นควรจะท าการทดลองซ้ าต่อไปอีก เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากพอที่สรุปถึง
ประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช ในการป้องกันก าจัดโรคเน่าเปียกพริกเพ่ือการแนะน าสู่เกษตรกร 

 
 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้สารป้องกันก าจัด โรคพืชอย่ างน้อย 1 ชนิดที่ มี แนวโน้ มในการป้ องกันก าจัดรา  C. 

cucurbitarum หรือลดการเกิดโรคเน่าเปียกพริก  
11. ค าขอบคุณ - 
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ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา Choanephora cucurbitarum เมื่อเลี้ยงราบนอาหาร PDA ที่ผสมสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 
กรรมวิธี                    

                ความ 

             เข้มข้น 

เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใย (%) 1/  

0 ppm. 10 ppm. 20 ppm. 30 ppm. 40 ppm. 50 ppm. 60 ppm. 70 ppm. 80 ppm. 90 ppm. 100 ppm. 

dicloran 0 66.80 d 2/ 70.124 d 80.73 e 80.00 d 80.80 e 81.00 d 87.88 e 88.70 ef 100.oo f 100.00 c 

triforine 0 38.20 b 59.33 c 73.11 d 73.35 c 77.00 d 76.00 c 76.00 d 86.71 ef 87.70 d 100.00 c 

iprodione 0 45.70 c 58.40 c 62.50 c 72.20 c 74.80 c 76.00 c 75.74 d 83.30 d 90.40 e 100.00 c 

pyraclostrobin 0 45.62 c 55.30 b 61.00 c 80.33 d 85.78 f 87.61 e 89.45 e 90.42 f 100.00 f 100.00 c 

difenoconazole 0 69.82 e 84.75 e 90.62 f 94.01 e 95.68 g 95.60 f 95.60 f 97.80 g 100.00 f 100.00 c 

propineb 0 0.00 a 0.00 a 23.70 b 35.55 b 42.20 b 45.65 b 47.36 c 48.80 c 51.30 c 53.40 b 

mancozeb 0 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 10.00 a 

carbendazim 0 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 20.30 b 33.40 b 42.60 b 52.40 b 

% CV  0 2.56 3.05 2.67 3.49 2.52 3.17 2.65 2.34 1.59 1.50 

1/ ค่าเฉลี่ยจาก 5 ซ้ า 
2/ ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธี Ducan’s Multiiple Rang Test 



ตารางที่ 2 แสดงระดับการเกิดโรคเน่าเปียกพริก เมื่อพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ในแปลงทดลองที่ 1 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

 

กรรมวิธี 

อัตรา  

(กรัม, มล./ 

น้ า 20 ลิตร) 

ระดับการเกิดโรคเน่าเปียกพริก1/ 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที่ 1 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที่ 2 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที่ 3 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที ่4 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที ่5 

หลังพ่นสารครั้ง

สุดท้าย 5 วัน 

หลังพ่นสารครั้ง

สุดท้าย 10 วัน 

1. triforine 19% EC 20 3.09 3.10 a2/ 3.09 a 2.68 ab 2.68 c 2.67 c 2.68 c 

2. iprodione 50% WP 30 3.06 3.10 a 3.08 a 2.93 d 2.91 d 2.91 d 2.91 d 

3. difenoconazole 25% EC 15 3.08 3.08 a 3.08 a 2.75 bc 2.62 bc 2.60 bc 2.60 bc 

4. pyraclostrobin 25% EC 15 3.08 3.08 a 3.08 a 2.85 cd 2.55 b 2.55 b 2.55 b 

5. dicloran 75% WP 30 3.08 3.08 a 3.08 a 2.59 a 2.43 a 2.41 a 2.41 a 

6. พ่นน้ าเปล่า  3.06 3.19 b 3.13 b 3.49 e 4.06 e 4.36 e 4.71 e 

CV (%)  0.60 0.80 1.85 2.71 1.89 2.30 1.75 

1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า 
2/ ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธี Ducan’s Multiiple Rang Test 



ตารางที่ 3 แสดงระดับการเกิดโรคเน่าเปียกพริก เมื่อพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ในแปลงทดลองที่ 2 อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี 

 

กรรมวิธี 

อัตรา  

(กรัม, มล./ 

น้ า 20 ลิตร) 

ระดับการเกิดโรคเน่าเปียกพริก 1/ 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที่ 1 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที่ 2 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที่ 3 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที ่4 

ก่อนพ่นสาร

ครั้งที ่5 

หลังพ่นสารครั้ง

สุดท้าย 5 วัน 

หลังพ่นสารครั้ง

สุดท้าย 10 วัน 

1. triforine 19% EC 20 3.01 3.01 a2/ 3.01 a 2.67 a 2.66 c 2.68 c 2.68 c 

2. iprodione 50% WP 30 3.04 3.04 a 3.04 a 2.93 c 2.91 d 2.91 d 2.91 d 

3  pyraclostrobin 25% EC 15 3.03 3.03 a 3.03 a 2.75 ab 2.60 bc 2.61 bc 2.60 bc 

4. difenoconazole 25% EC 15 3.03 3.03 a 3.03 a 2.85 bc 2.55 b 2.55 b 2.55 b 

5. dicloran 75% WP 30 3.03 3.03 a 3.03 a 2.59 a 2.41 a 2.41 a 2.41 a 

6. พ่นน้ าเปล่า  3.04 3.14 b 3.20 b 3.36 d 4.03 e 4.24 e 4.24 e 

CV (%)  0.60 0.80 0.80 3.78 1.80 1.90 1.90 

 
1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า 
2/ ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธี Ducan’s Multiiple Rang Test 

 


	-     อุปกรณ์

